
  

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, 

FARNOSŤ NOVÁ ĽUBOVŇA, 065 11 NOVÁ ĽUBOVŇA, 

tel. 052/43 68 624 e-mail: fu.novalubovna@gmail.com 

www.novalubovna.sk/rozpis-bohosluzieb 
 

FARSKÉ OZNAMY 
od      18.07.2022      do    24.07.2022 

29. týždeň   
Liturgický kalendár: 

Pondelok 18.07.2022  
Utorok 19.07.2022  
Streda 20.07.2022  
Štvrtok 21.07.2022  
Piatok 22.07.2022 Sv. Mária Magdaléna 
Sobota 23.07.2022 Sv. Brigita, rehoľníčka a patrónka Európy 
Nedeľa 24.07.2022 SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK  

 
 Úmysly sv. omší: 

Pondelok 
18:00 Božie požehnanie pre Annu, Božie požehnanie rodiny; č. 199 

 Božie požehnanie pre rodinu Boďo a Zima 

Utorok  
06:30 Za duše v očistci 
18:00 Božie požehnanie, zdravie pre Veroniku 

 

Streda  
06:30 Na úmysel celebranta (+ Ondrej, Mária a ich deti) 
18:00  Božie požehnanie rodiny Turlík, Smoroň, Chamilla; č. 420 

Štvrtok  
06:30 Na úmysel celebranta (+ Mária a Marián) 
18:00 Poďakovanie za 30 rokov života Vierky 

Piatok  
06:30 + Terézia Čurejová 
18:00 Na úmysel celebranta (Bp pre Petra) 

Sobota 
07:00 Na úmysel celebranta (+ Ľudovít, Jolana, Emília, Jozef, Mária, Ján) 

  
 

Nedeľa 

 

07:30 Poďakovanie za 65 rokov Jána, Bp rodiny; č. 330 
09:00 P Za starých rodičov a seniorov 

10:30 + Peter Vresilovič; č. 549 
Oznamy: 

❖ Dnes popoludní pobožnosť bude o 13:30 hod.  

❖ Sviatosť zmierenia: v stredu a vo štvrtok od 17:00 do 17:30 hod. 

❖ Vo štvrtok bude od 17:00 do 17:45 hod. vyložená Sviatosť Oltárna k poklone. Po Eucharistickom 

požehnaní hneď začne svätá omša. 

❖ Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že 

slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej – bola oslavou Boha, vzdaním vďaky za 

všetky milosti a dobrodenia, ktoré naša farnosť dostala. 

❖ Minulého roku pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima 

a Anny, sa bude prežívať v Cirkvi ako "Svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to 

pripadá na 24. júla. Ako hlavnú tému pre tohtoročný 2. svetový deň zvolil pápež František slová 

žalmu: "Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie." 
❖ Odpustky môžu získať: 

- starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 ... zúčastnia na sv. omši, ktorá sa 

slávi z príležitosti tohto dňa; 

- veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý 

primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier..." 

- "chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu .... ak s odvrátením sa od 

akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa 

pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti 

svojho života milosrdnému Bohu..." 
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